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� أ��O س
�ع خ�C أن ش�@� أو ��C� إن ��
:R أن ��:Q و�� C�@0� و��م�  وإر-�آ� -��
و� ��C�در . 2�ن  مR ا�

Sخ R6�/0� م O��، �A] ن��م م���A�ت A!ل أس���O و�2ق ل ه$ا ا�:���O$ه). ا����� مR ا����ؤVت ا��U ن+مQ أن ن
 U; ار�
� وA!ل آ���4 ا����مQ مJ ا>42�ل وا���3/� وا>ه� مR ذ�. ه! ا[س���� مJ ش:Q ا�/  . ا��!م�� ة�E�ا�ا��+

  
^ ا�ه$ا ;U و!- O_ت� � J
����� وا�)4���   وت+*��اتa مR ا�)���A ا���2�ن�
�/!م�ت R0 م�ض ا�
`�� مR ا�ا�

 ��0�
a ا��U ت�C�در سd/ا> و 
AS'�تا�أن ��ون ا�
��	 ومR ا�
��4 .  مJ ا>C2�ء�
��-�ا�ا��Sج و A!ل أ�b�ووا[��
a(ه$�O�CG6� 0/% ا�A�G�  . R:ن� و�`Eوم��4� وم S�!2 e��Gو ا��C� ��3�Cثم�Eا��R��E@ا� R��3�@ا>خ Jأ;�اد ،  م
� ��:/!ن م@�ر gخ��R  وأا>���ء ، ا���3/�� ����0و/
��	 د0�aون �/A�
���QC و C0 %/0!ر ه$h ا�
ا�)'� إ�% ا�
  . -�4�ؤل

  
6� �
:R و;U ن6��� ه$ا ا�:��O ن!رد م@�در �/�!ا�Q مJ ن����ت مR ا���2�ن وم!اJ أ�:��ون�� �Sخ Rز��دة م

�ر أآ�C مR ا�
�/!م�ت م�/!م�ت.  J
  .و�
  

ه$ا ا�:��O خ��� ا����ات ا�)����ت مR م�ض س�2�ن ا��mي  ��ص �:Q مR س�ه� وش�رك ;U إ�0ادا��:� ون���م -��

�<�ت  وا�
�G!0�ت*
  .، أC2�ء ا>ورام، ا�
  

�U ا>��م ا>خ��ةإ<�;� إ�% ذ�. ن�:� ���� o��
�!ع ا�� ��60� [��ار ه$ا ا�:��Oآ)��C0/% ت   
  
  
 * %/0 O��:ي ا�!�E� Rم ��Cال م��!
!�0 ا���وق -�	 أ�  b0!ات م
  
  

 Qآت��� Uن�m2009�ن!ن ا�  
  

  ا���CG ا��ا-��
  
  Aــ�ــ!ق ا�ــGــCــJ مــEــ4ــ!sــ�    ©


��� أ���ء ا�
��	 ا�������   ا���س-�
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  ا������
  

�  ا���2�ن -�� ا������%ل م�<�;�أردود أن مR ا�
��وف  	�C��;  ،خ�u ش�� Rم D/ت�� b � وم�Gb-�ت@oC م��h�0 م�)�

/:� a0�

�J مR ا�% ������ا -�� س�� أآR م@�ر أذى >ي  .س�eE ذ�.أأن� V   ؟س �
�ذا أن� مR دون ا�)�، �/v4 -6� و��+ل ن4�a ا�� 
Uت��A U; ش��، Uت��A U; ^/�; ؟ م�ذا Qأم أه U3�   أن� ;h��A U ؟،أ�AااخV �C خU�/3�0 �C وأ��

هU  س�)��ب ا�
��	 و_��ه� U ه و ه$h ا�
���0. خ!ف مR ا��y، ن�'�رإ، _Ob، ن:�ر �/
�ضإ، �+س، ��ء، ر/e، !ف، خدم!ع
 Rم D/خ� ت��u ش��V a/�!2 J�-�أس �
� -�دود  ;�6� ���J�G و� ت:Eأا���;�V ���J�G ا�)!م أو ا>آQ أو ا��!R0 D ا�C:�ء �a و� .

�/ آ,; ل� آ�ن �' ال��/ ت:90 آ9 �8ء وا6ص، +�23 �' �&� ال01,/ وأ	� آ�� ح,�ة و+�ف ول( أت�)' �' ال&�م ��ال ت�" ال���ة"
�. ("آ&2 ? أر�� إ+�0ره( �B ال�0ا�� ل)' و�A ث20 أن �� ل�ي ? �:90 ال��2. أن أ+�0 زو�3 وأب&��� و������ �' �� ح9 ب���3(  

 

��2�ن أن �Aة م���0 ا�@�م� أو ا��!ف V ت�وم S�!2 ل��!��- R�-�@
+ن 6�/0� -����ون إV أن6� مJ أن  ا��/�C� e%، و.  ا>ش��ص ا�
و�Aرت أن أ+�ض وأ	�B PK هNO  ال��Kب� ال:��,�، و�A وه0&� اM ال�Lب� ورب��� الJKش و�Aة اHح���ل،  ".
�ار ;�A U�ت6�ا[س�

  )���'( ."أذه9 3�,� ال��Rر��� وب�أت أ���� إلV ال01,/ ب�Uوء دون +�ف أو RS/ أو ت�ت� 
  
آ]�ن ? ب]� ل]� أن أب]�أ      و6�� ال\9U �� +�1رة �� �A ���1ر إل,]Z �&�ه� أ��ة إص�ب��U ب��9 هOا ال��ض ل,Y ب� أر��� و إآ��Xف �,�ة   "

� و���رب� ال��ض-��ح�� ���3ة �' ح,�ت�U3ا�� �  )ح,�ة(  ." ��ح�
  
أ	2 ? ت��	� "أو " أ	2 ب`,�"وأح,�	� ���X ال��ضV ب�Hح�0ط  �&� ت����U( �� أ�Aب�ء �&)�ون ��ضU( و�\���ن �&U( ��0رات ��9  

  . �' +�UB(  أو أل�U( �ه( ال:�رة ��V ال��6�,0ن ذل" ��:" �' �8ء
  

� ت'�6 -�	 مR ردود ا>;��ل ا������;U ا>س�-�J ا>و�% -�� ا������ :  

% :اH	)�ر •� ردة ا�Q�4 ا>و�% 0)� ت���� ا[��-� -����2�ن هU ا��;	 و�0م ا��@��e أو أن ه)�ك خU; +G ا������ وه$ا م� �

ه$ا م��4ا >نD4�� a مR ا�@�م� و�
ّ:R مR ا���QC ا���ر���C�/� U و���G. م`��ا مR ا�!^ �:U ت:!نU; U ا��Cا�� � �:!ن . -�[ن:�ر
�R ا�vE ;{ن م�'� م�<% ا���2�ن ��!�!ن أنa . أ!ىEج، و�Sا�� U�/ت R0 ^�(إذا إم� �dن س�!:� �ومR ن���A أخ�ى ;�[ن:�ر 

QC ا��Cء -���Sج �0��
 .-{م:�ن6� ت�UG ه$h ا�

  

�ذا أن�؟ م�ذا ;�/^ >��ب -6$ا ا�
�ض؟  و� �:!ن _Cb. مRb : R/ال •� Rء����-�� ت�QC ا������ � ت����Oby- R ش���، و� ت�

a/3�أ;�اد ا�� Rم %�A ء أو�C2<ا Rأو م a��!ء،  و_��C� �:!ن . ا�
�ض ن4��- �mأآ Rت���� ./��� � Oby��- ش�!رك Qه��وإن ت
و-���_� مR ��!-� ا���Cb_ R0 ��C. إV أن . �O إ6s�ره� مQm ا��!ف وا[CA�ط وا���`م@�ر ه$ا ا�Oby م���0 أخ�ى �@

��س. -���!ت� وا��/e خSل م�A/� ت�QC ا������Aإ Rم Q/�� Rوم��رآ�. ��خ�� a(0 ث�Eا�� . 

  
6� مO�@� R ا��!ف -�	 م�<% ا���2�ن >ن6� ���;!ن مR ا>�� أو مR ا�
!ت أومR ت+*��ات ا��Sج أو م: ال`�ف •(:
R �0م ت

�6- U(س��� Rوم �� . ت��Gy ت:���D ا��Sج أو �4:�ون ;U أ6��42 �bت أ��-��
ومR ن���A أخ�ى ;{ن أ;�اد 0�3/�. و�����ت. ا�
.� R��;�:ا� �CE

:)!ن مR ت!;�� ا��0� ا�
�)!ي وا��� V أو J>!ه$ا ا� U; .ن رؤ��!��G��� V �وا��!ف مR . �@�-!ن -���!ف و

ه! خ!ف مR أم� م�6!ل، -���_� مR أن -�	 م�<% ا���2�ن �b4/!ن �0م م��;� آQ شUء R0 م�<6�، إV أن ا���2�ن 
6� ���� -�!ف أQ 0)�م� ���;!ن م�ذا �)�'�ه� وم�ذا 6�/0� أن ��!�!ا
���0ك ;U . م�'� � .�S0م�<. و R0 �mم��;�. أآ

� مJ م��و;.ت/64� وا��+ . 

� ��8ت ب`�ف ل( أ��8 ب�B Z ح," •c,��و ��ت� ، آ&2 أت��Y در�3ت ال\�( وأ��8 ب��م ال:�رة  ��V ال��X، آ�	2 ل��dت ص�0
� �' ال�&eل ح�V �,�دة ال01,/B�\��2 وا��دت JKBة أ��م ، �Sدرت ال�,�دة وأ	� ? أدري �� ال��9 .ب�ل��/ ت�" ال�f,� أ	ال� 

�&,�". )���	(  
3��Z(."آ�ن �' ال��/ ت:90 آ9 �8ء، �)' �' ال&�م ��ال ت�" ال���ة+�23 �' �&� ال01,/ وأ	� آ�� ح,�ة و+�ف ول( أت " (  
  
• g�:ال��ت� وال :��`� �
�� ون4��� م���دة مQm إرت4�ع انا�Oby وا��!ف � مR ا��!ت� وا��/e و� ��دي ه$ا إ�% 6s!ر أ�0اض �


�رس� ا����<�  أو ا���اءة و�
:S0 Rج . <�y ا��م أو ا�@�اع أو ;��ان ا����6 أو إ<�Gا-�ت ;U ا�)!م و_�� ذ�.
- e/ا��!ت� وا��

!0�ت �
�م إ�% مbم:�ن. ا����ف 0/% وا[ن}- �bض وأ��
أو م
�رس� أ0
�ل أو ن��2�ت ت���ك -�����دة وت��C ت4:��ك R0 ا�


�<% ا���2�ن� � .د0
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� ����ون أ�A�ن� -���`�� وا�!�Aة: ال�ح�ة • �� -�	و� ����C 0)6. م�<% ا���2�ن وا�
��-�R م)6 R�$ا� � أ;�اد 0�6�/3� أو أ���ؤه
 Uا�� ���Eا� �����G!ن ;6� V 2�ن أو���)!ن ا����مQ مJ ا�E� Vت�
��6- R  . Uس وه��A]ه$ا ا Rم Q�/��/� وه)�ك ����2 م��4ة


�J ا�
�اQA إ-��اء مR ا������ وا��Sج وg*�رh ا���ن�ECث م�Jا����ف وا���� وإس�G�0!ا م!ا�/�  ن���R مR ا���2�ن م�وا -
 �� ال�Xوق وه� تR( �,�ات أص0'  ب\���ن ال��ي  و�A ���ت بOUا "". ا��A"����CG�ت6���K� �B 2ر إ��8آ�U8 90A

�,S أن أ���� �ض  وأ��1,�� )��ا�;(  ." �' ال&\�ء ال��ات� أص0' ب&�Y ال��ضيا��8Hاك،  ح,i أ��8 أ	&� 8�,2 �' ال
  
• /	Oح\�س ب�لHن: ا Rت/!م� ��OC م�<. أو أن. � أ�EC^ ت�:/�dC0 R� م�)!�� وم�د��- .�/0�3 R��4�. وت')�R أن. ت`0 . �و

ت���ء��R م� هU ا>�0اض أو ا����yات ا��U ت��ه/^ 6s!ره� وا��U سCC^ ا[��-� -��
�ض وأنAV !� a'�6� مC:�ا �
� و�/^  إ�% 
��
��. ه$h ا�)���� �� ����ون -��$نO >ن6 �bوو0�3/�. أ� �C�� وف�'- R��

� أن^ ت(�- �E@��- رآ� �!ن��
���C ا��!ا�Q  وا�

�/A�
 .-�R أ;�اد ا���3/� م��4ا ;U ه$h ا�

 

• �,�`Xان ال\,�1ة ال�:B : ��_ QC���
��س. -�����Gة 0/% م����ت �A�ت. و�@oC ا�Aإ Rم Q/�� 2�ن��م��;� أن. م@�-� -��
o>ض . وا�
� ا�UCG، و-�[م:�ن ت���y ذ�. -�����ف 0/% ا��Gا� Rر 0)6� م���اءة ا�)��ات أو ا[س�4 e��2 R0 جSا�� O���وأس

، ومR وذ�. �:!ن -���bE أسd/�. ا��U ت�_C�C2 %/0 �6A�G- R�C. و إ�UCEG م�. أ�A أ;�اد ا���3/� أو ����� �. ;U ز��رات.
4��ي R0 خ��رات ا��Sج ا��A. ا�E@!ل ��
���A �. وم� هU ن��3�6� وإ���-��ت6� أو 0/% �!اب م64!م ووا<A ،.� o�و�U أن ت

 ، و-{م:�ن. إس���رة O�C2 *�ن وأخ$ رأ�a وه$ا U(�� V أن. V تR��m -�أي C�C2. أو ت���@a أو خS�/� a�Gج. س/�C�ت6� إن و��ت
 .و�:R �`��دة ا[2
d)�ن

 "�� ل��0ا��B l ال)�/ وال�� أي 3��2 ������ت� �' ال:�اءة ال���اص�� وال���ب�� ال�ا�Uب�K�� ذل" أن الg��1 ل,�LKت ال01,� وال��
 ���UXال�ورة ال ���U	 أة ب������ض ت)�' �B ال)X; ال�Z&� �(0، ل:� أدرآL+ '� 2ل هNO ال���ب�� ب�Rورة ال��m ل���ي ل�

�Z. ("ت�\�0 ل��ض ل,Y ب�ل�\�0ن�	 ( 

  
��س -�[آ�d�ب أم� ش�J3 ورد ;�U��C2 Q 0)� ت����: اHآ��cب •A]2�ن  إن ا����Uf ���Xت �&�ي  " ا[��-� -
�ض ا�


:R ا���!ر -��E`ن ا��
�e وا��+س وأن ا��E�ة V م�)% �6� أو ا[-���د R0 اuخ��R، . ) ح,�ة" (� وال`�ف واHح�0ط�ال��
ومR ا�

% إآ�d�ب م�<U ، وإذا آ�ن ا[آ�d�ب ش���ا � �'�6 0/% ش:Q ن!-�ت مR ا�C:�ء أو إ<�Gا-�و�
:R .  �ت ;U ا�)!مه$h ا�
���0 ت

;U م`ا�. و� �@D �. دواء مb�د ��آ�d�ب أو �O/G م). م�ا��� ��yات S0ج  ا[آ�d�ب -����Eث مC�C2 J. وإS0مR0 a ا��
���0ة �
�<% ا���2�ن 

!0�ت ا��
��� أ���ء ا�
��	  ت��م ( أخ@�U3 ن4�U و�
:). أ�b� ا���Eث مJ م�<% gخ��U; R م�

 ). ه$h ا���م�

 

�در�R 0/% خ/e م���0 مR : �9ا6 • R�-�@
-�� تSشU ا�@�م� ا>و�% 0)�  ت���� ا���2�ن، م�'� ا�
6� أسC�ب �/�4�ؤل، ;���:)!�!��� ا��m��E . ا>مQ ت���0ه� 0/% إ����ز م�اQA ا�
�ض��� �وا>دو��  وه

R���(ا� Rض، وه)�ك ا����� م�
 ا�$�R ����!ن �A�ة س��0ت ا�
R��S 0/% أن ����!ا �A�ت6� -�ون g*�ر �/
Rم�ض م`م a2�ن 0/% أس�س أن��   .م/��d -��)��ط وا��E!��، و���b!ن ��Sج ا�

 �C_ن� ا����Aوأ U0�(
��J�G ا��)�C -)���3 ا�
�ض ;$�.  ���
� 0/% ن!ع  ا���2�ن وم�A/� ا�
�ض وا��Sج وا��6�ز ا�� �Aأ Vو
  . مQوأ�b� ا[�
�ن وا�
����ات ا���)�� ت�0� ا>. ;U ا��E�ة

�� آ&2 "� 9RBJ2 ب�أح�� اM ت��لV�� V آ9 �� ��رت ب�K�B ،Zب�� �� ال��ض �&O إآ�ZB�X  وآOل" ال��اح9 الLح:� �\,�ة وت
V&�  )���'. ("أت

" �U00\� ب�ت ال�����ال�����ت وال �U3ا�� V�� �0ة وص�A��3 و '� Zب �	ن و�� ح�0���Hا6�9 وا '� ��� Z( ب�	أ �� V�� Mا ��أح
  )�Bز.("��ضال
"M ���� ذل" ل)' أ��� ب�M آ0,� وال��\,� V�� Vأ��ف إل ?".) Z��3( 

  
  وا����ة إ��  ا��ات ��رة ا��س	 

  
� هU �!رة �:ّ!��ن6� ا���R0 Q ا�
'�6 ا���ر�U �!رة ا�

��م)�، أم� �< U(وت� Q
ا�)'�ة إ�% ا�$ات ;U6 أوسJ  وأش
� وا���Q وا���@�� و��/� U/ا�@4�ت وا���راتا[دراك ا��اخ  .

��S0 OC�ت ا���2�ن- �*+�� � �
    .وآSه
أ��ل,/ �Lج ال\���ن وتJث,�اتV�� �U ص�رة الK\( وال&�dة 

  :إلV الOات
• ,���ال��وت��yا ;U " ت�!ه�"� ت�U;  OC ا��mي  ال�Kاح,


�� أم�ا ��� مJ ا����yات ا�/� و� �@oC ا��+��ش:Q ا�
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 �'�
� �C�(��- �C�� ات���، �A] أن �:Q س��h ن'�ة وت@!ر �$ات6� وش:/6� و� V �:!ن ���6�  �*� 0/% ا�)'�ة ا�% ا�$ات�$ا وها�

/�� ر<% وC!ل ت�م ��:/6� و�:)a ت�!دت a�/0، أم� اuن ;��� ��Aا����R و�/�O/y 0/% ه$ا ا��y.  ه$h ا�@!رةت�_ّ�ا�Eو�� ��

C; U�
�Q [0�دة -)�ء ا��mي 0)�:�ن�� إ��اء 0
/��  A!ل إمم)��� ا�O�CG  ا���اح .م:�ن{ا���!ر ا�)4�إس�d@�ل  ا��b!ع ��
/�� ت
  U/أو آ U3`�� ي�m/ .	�Cوه)�ك ا�R
6� و  م�
��!ن -��m آ��Cة ;U أن4�� R�>ن!ن را!:�- R��(وم�� �
'�6ه� وش:/6����
� ، ا�(�-

��� خ��� �/�mي وإس���ام �b4/!ن ا��C	 اuخ� A ي�*  U0�(Gا��@إ� Rم V�-� ع!Q�
�
/�� ت� 

  
�  ال�Lج ال),��وي  •�OC� G���   �� ، وه�$ا  ره��ق ا[و��my�ن  ش��!را -�� أ�A�ن��   �/��� و�ت���ن أا����� �����      >ن�*� 0/�% ��!رة ا�

�تa  ا���@��    أS0و U4�s!ا� hداؤ  Rخ��uا Jم    OC��4�a       ا���نS��� ���Cج ا����2�ن    اu*��ر   ت��!ت� -�(- 	���
�� ا�S0 %�/0 �*��� ��
م
 �!A R

:R أن و� �:!ن مR ا�@�O ت�C/6� و     . aو-

� ���ة أس��-�J أو أش��6  مR ا���. ت��U�4 0)�� ا[ن��6�ء م�R ا���Sج     �6� �0�دة   ، و�:)ت

و0/���. أن V ت)���U أه
���� .  ;C{م:�ن��. إس�����ام ش���� م������ر أو و<��J م)����Q 0/��% رأس��. -������G �$ا-��� و�
�/���  و�/�O��/y 0/��% ذ���.
.�  .A@!�. 0/% ا��ا�A و�0م إره�ق ن4

إن �' اqث�ر ال�� أز�L+ �&�Kل ت&�ول ال���Kت ال),��و�� ت\�pA ال��X ل)' اHح�0ط الOي ول�N ذل" ����ن �� تV8L ب�� ��دة "
  )ح,�ة (."��8ي ل,&20 �' ���3

  
• �
�ار ال�Lج ب��86Aإ OC�� �  . -{م:�ن. إس���رة A .C�C2!ل ه$ا ا�
!<!عو ;U ا��/� � و�4�;ا

Z���2 ب��eرة وال�ت� ���2 بrص�ب�� ب\���ن ال��ي، �&��� " آ�� ذآ�ت 3A ا6و?د �ل �e&���ار آ�ل����د �B ح,�ت� و�B ال��Hرت ا�A
9�   ."ال�� أ��&� ب�U دا��� وت�2U3 ل��

 

�OC ز��دة ;U ا�!زن وت!U�; D ا���ورة ا������6 و�6s!ر أ��0اض س�R ا>م��ن و��0م ا����رة 0/�% ا[ن���ب               ال�Lج ب�ل�U��	�ت  •� �  ،
 .��Rا��U ت�E!ي 0/% ا�:�;�� /�. إتC�ع ن'�م أآUE� Q وم�!ازن وم
�رس� ا����<� وا���/�Q مR ا�
!اد ا�
)6Cوه)� 0

  
 � �C�(��-      Qم���آ Rن!ن م���� R�$2�ن ا�������4ون م�R ا[س����رات   �� ��  ;�{ن6�  ن�4����� م�ت��y����- ��GCات ;�U ا���:Q ا����ر�U        إ
�<% ا�

     ��
!0�ت د0� م�<% ا����آ��`  م� ه! أ0
e مR  م��د ا��%  إ;���Sج ا�)4�U ا��4دي ����0 ا���� 0/% ا�)'� . 2�ن ا�)4��� أو مR م
/0  %Q:ا�� �/
!0�ت د0� م�<% ا���2�ن ;��� م)�س��C  أ�b� ت���C و.  ا���ر�U وت���a4 0/% أس���O و�2ق ا��+����C�دل ا�
�/!م��ت   م
� C0!ر ه$h ا�
�A/� ���ف 0/% أش��ص gخ��R م�وا ;U ه$h ا�E��� وآ�D إس�G�0!ا�/و/  .  م�6�وا��+

 �bوه)�ك أ� U/�
���0انا�/$ان ا��Sج ا�Q��C وا��Sج ا��:� ���R ا���!ر ا���مEوت �
Sن 0/% ت ;U ت�D�4 ا>��� �bوأ�  ��!Gأو ت ��
(
� Q
� وا�R0 [EC إه�
�م�ت ����ة أو ت�/� م6�رة ����ة و�:Q و�!رة ����ة أش��� ;U ن��2�ت ا��E�ة ا��!م�� ا[س�
�ار -4�0/��!رة ا�

وأ�b� ا[س�
�ار ;U ا�!�4�s أو ا��
Q، ودم�  ا��Sج ;U . وC!ل ا>م� ا�!اJ ، و ا[س�
�ار ;U أداء ا��ور ا[��
�U0 آ`و��  أو آ+م 
 ن��ط ���� ����0 أومQm م
�رس� ا����<� وأ�A�ن�  ��� ا�
�<% أن م���0ة اuخ��R أو م
�رس� ه!ا�� ����ة . روت�R ا��E�ة ا��!م��

��C/�  -�:Q آ��C 0/% ا��O/y 0/% ا�
���0 ا�

  
" �U�ل)' ب�� ذل" أدرآ2 أن ال`\�رة ال�:,:,� ت�\/ �:�ر	� ، و �0Bل&\0� H��أة وأم ل,Y �' ال\9U أن ت�:B 90:�ان  أح� أ��Rء 3\

 ��3�,� أ	��ء 3\��، آ�ن ��&� ��ت� ��� �B ض���� �� ت( ال���ظ ��,�، آ�ن ? ب� �' إ��c��ل ال��ي 6ن S,� ذل" ��&� إ	��Xر ال
�P اM، وب�أت � ? ;Aة ? ت���	دراك ب�ل��\' ��&��� إو���Hا اOUال��&�دا ل NO2 ه	�0اوآ� �  )ح,�ة (."��,�� ل��Lج ال��مال�

 �����  أ�'��#  و���    &%$�� إ��"�# "!�ض ا�س���ن ��� ا�
  

�C�� �/Aم� �C2�ن ت�����رة إن إآ���ف وت����  إ��-�. -�� a� �/3�ا�� U; د�; Qآ R:ا�@�م� و� U; و0�6�/3� م���آ!ن �b��
��; ،
�/+�/� ^�6�  . م��)� 0/% ا���QC و-E��� إ�% وb�C;�6�  ا���ص �)6�ر- ����ون 
 ����ون -��e�b خSل ، وgخ��R���!ف و-+ن 0��

� �:!ن مR ا�@�O ا��!دة إ�% ا��E�ة ا�����CG 0)�م� �)�U6 ا��Sجأ�A�ن� و، ;��ة ا��Sج.   
 ا����مR�- Q أ;�اد ا���3/� ����2 ا��0� ا���U42 ه! م� تa���E ا�
�أة مR زو�6� ����� -�>م�ن وت�E�ج إ�% ا�
�CE وا����D2 مR ا>-)�ء وو

���(
  .��Eد -�ر�� آ��Cة ردود ا��C; Q�4	 ا���S3ت م���دة 0/% ا���E] وا�
��رآ� وه$ا ��Q6 ا�E!ار وا�
 h$ه a- �
أم� -��)�S3��/� �Cت ا��V U ت�!ا�Q م6b�- J� أو ت��  ��!-� ;U ا���Eث، ;����� وS0ج ا���2�ن ��)U و�� C�@0� ت


�J ا�
��رآ� ;U ا�
���0ا���3/� و�:!ن�6� أو . مR ا�@�O ��ا 0/% ا�C�C2 Jث م�Eا�� �6(:

!0�ت د0� م�<% مJ  و�V�6ء ��م
  .ا���2�ن

"  9�� ص�0�، و����	� آ�,�ا و�3د زو�3 إلV �3	�0 الOي آ�ن �\���	� �B ت�,\�� وآ�	2 ح�ل�� ال&&�eض آ&2 ح���B ب�ا��  ال
  )��ا�; (."ال��ض
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 ���� �bو--ا�`وج أ� e/���و QC���
��JCG��- �2 ;{ن ��م و<!ح ا�C- ض أو�
ردود ا>;��ل ت��/D مR زوج uخ�،  ;���C	 �):� ا�
و� �:!ن مR ا�
��4 أ�b� . ن4�U أو 0�مQ إ��
�U3U0 و� �:!ن م��4ا �/`و��R  ا���Eث إ�% إخ@�. ��;	 ا���Eث أو م)��� ا�
!<!ع
  و0��42�إ��
��0�  ا���ن��C، ;6$ا ����0 ش��. �A�ت. 0/% م���0ت. � وg*�ره�م�ت06/% ا����ف ا�
��رآ� ;U أخ$ �ارات ا��Sج و

 ،�b2�ن ت�*�0/% أ42��. أ���6� ����ون -�����yات ا��U ت�Gأ 0/% ;وإ��-�. -�� Rأو روت� �
ن
�  ت�Gأ �AS'!ن، آ
� أو 0)�م� ت:!ن ا>م!ر 0/% _�� م� ��ام�A�ة ا>س�ة  Uات ا����yا�� �bأ� 

 0/% ا����م ت.م��ر أو �0م . 0/�.ر ا��E!ب أو ا���6s!O ا���ر�U أو كم'��y� U; �6مQm ا�0/�. 
43�sداء و}-.U��C2 Q:�- ل ;��ة  . ا[��0�د��Sخ �و� ����ون -���!ف وا��/e [-���دك 6(0

  . ا��Sج

��ون ��!-� ;U ا���Eث A!ل ه$ا ا�
!<!ع  و�'�6 ���6� ش�!ر تو� Qا>ه Rا����� م U3��/
 �
��� أ6��42A U; �C_���- . R:دي إ�% ز��دة ا��!ف وا>وه�مو��� ����E0/% ، �$ا �إخ4�ء ا� O�

 ،Q4G/� R�-م�� R�y��- ا[س���ن� -+ش��ص R:
ا�!ا���R أو أ�Aه
� إخC�ر ا�Q4G وم)���a، آ
� و�
6�6�  -+س/!ب وا���ح وت����  0/% م�ض ا>م وإS2ع ا>42�ل (:
� a/6س �y� �6
6� مJ ا>خ$  ;
6� وتG!ره� وم���0ه� ره�0
أ-��R ا[C�0�ر (:ّ
�ُ �
� ا���U42 م Q:�- ���� مR م!ا��6 ا�!<J ا�

Oت)�س Uا�� ����G��-و Qb;أ�
�J أ42�ل ا���3/� م�� أو آQ وا�A .  آQ وا�A م)6� Jث م�Eا�� R:
و�
h�A!�.  

R0 4!ا6�وخSل ا���E] أG0!ه� ش�!را -���4�ؤل و-+ن:� �R ت�!�/6�، وإس�
�!ا �6� وأ��C!ا R0 إس�4��رات6� و0���!ا م��و;6� وCA  .
�  . 0/% ا���Eثوت�)C!ا  ا�:$ب أو ا��خ!ل ;U ت��C2 Q���4 م���4 أو _�� <�ور�� وV ت��Cوه

  
ن إG0�ء إ:Q ا���ر�U و ;U ا��ات ا����y مU; J ا�O��y �!�� ��ى ا>42�ل م��رة ���ة � ت4!ق م��رة ا�U; R�y��C ا����مQ مJ ا�
�ض أوو

�/  .ت4���ات -���G مR ش+ن6� أن ت���0ه� 0/% ا�64�  وا��+

�,�  ردود ال��9 ال���


!ن -�	 ا�
���0 و�4�E'!ن -6� �:� � ،��-���O أ0
�ره� وش�@��6� وت��ر-6� ا�A D/0�م ;{ن ردود أ;��ل ا>42�ل ت�� Q:�- 
6� مR ا�
���0 ا�
��� أن4A و�!ن�E� �6� >ن6�� ت�Cو _��C:/� �C�ر>ن4 ����G- ن!;�@�� � و� �@EC!ن �0وان��R أو .��U ت��64� و

Rإن�`ا���.  

 tل ا6 ردود ب���Bل أ��  : ه��
� ���� ا>42�ل -���!ف >نa : ال`�ف���J�Gا�:C ه$ا ا����  أن��Cو �6� V ��a(ض وا��4�ء م�
��- �:Eو.  ا�� �6
ا[س�
�ع إ�% مR ا�

 �4�;6$ا م��و;6��E�E� ����G- ع!>!

� إذا آ�ن!ا �64
!ن ا��; �;��
��ل �
 .o ا�
إ<�;� إ�% أن ا>42�ل ا�$��C�� Rون R0 خ!;6� ����ون -�/e و��Aة أQ،   إذ أن

  . ا�
�/!م�ت ا����� هU أ;Q�/��/� ����2 Qb مR ا��!ف
  

/	Oر ب�ل��Xون: ال���� �أ�Aا ��$نO >ن6� -@�E ���ة وأن  -ا>42�ل ا>آ�C س)� 
6� >نa_��ه� ه! ا�
��	، و� ����ون -$نO آ��C إذا��  ;�A!ا أو  إس�
��!ا -! 

	��
�6
!ن -��� V �6� و-+ن6
��ء ;6�  . .Ebا� �6� -+نa -{م:�ن6(d
Gو0/�)� أن ن
6� ا�/�O وو���C2 %/0 أن �:!ن!ا .  
  

/Rbر ب�ل��Xا: ال Rم Oby� V aأن Vإ 	��
����yات -���_� مR أن ا�OE� Q4G ا�
 Rروت� U; ات��yا�� Rؤون م���_�� ا�
�_!-�  ا��U ت�Gأ �A %/0�تa، ;�>42�ل �

���4% مR و^ uخ� أوا�A�ت6� ا��!م��، خ��� إذا آ�ن 6�/0� ز��رة 

��b -�	 ا�!^ 0)� أ�A ا�Q4G   إ<�G  إذا�
��	 ;U ا���
  . أو >ن a�/0  أن �/�O -�6وء داخQ ا�
)`ل. ا>�رب أو ا>���ء

  
6/42� ��OC: ال�eن R0 نإ-���د ا>م`Eا� a�  �2�ت م��)� آ�ن� ��!م� -6� م���(- aا����م م� R6� م(:
وإذا آ�ن ا�!<J ا�@UE س�d� .  ���م ت

aت�C/Gم� ��C/ت J�G��� V4� و��> oCأ� ��! �
  .���ا ;�� ���� -E`ن 0
�e  >ن ش�@� �aCE و��اh دا3
�� ا>42�ل :ال�\� E� �أو >ن  0�دة م  Qم��آ Rن!ن م��� V ���ون أg V�42خ��R >ن6E� �ا�
��	 >ن �
�J أ;�اد ا���3/� ��6
!ن -a، و

  .وا���6� -@�E ���ة
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�,�\K9 ال��� : ردود الb
U مQm إ<�Gا-�ت ا�)!م أو o42 �/�ي أو أ�� ;U ا�
��ة أو �� Q�; رد Q:ت+خ$ ش � ���ردود ا�Q�4 ا�)4
 Q@E� و0�دة ،�;�s<ا[��E0/% ا� �6�����J�G ا�Q4G ا���R0 ��C م��h�0 أو � �:!ن ه$ا م�ش�ا ���� V �ض . ه$ا 0)�م�
� �و

 �
��	 ا���2�ن و�:R ه$ا V ��)% أن6� a6-�أ�0اض م� �� و� ت'6��� �6��6� >ن ا�@�م� ا�)4��� ت�/Q مR م)��0 ا��ا>42�ل أن4
  .م�<%

  

�2  ا01/�ر  ا�!'�دة �-�'�ل وذو*(	"  
 

;S ت��4ض �$ا . ا�:C�رردود أ;��ل ا���3/� ت��/R0 D  ا��U ت���ض �6� ا����Gةول ا>42�ل ت��h ا>م�اض ا�@��C �;�أردود ات وخ�Cن إ
�6/Cوأن ت�� �6� R0 م���0ه�+�  ون��م �� ه)� -�	 ا>;:�ر.  أن. ت�رك أو ت64� م���0ه� و0/�. أن ت

� 6/��� ����!ن ;U �! م�E!ن -���/eآR ��د� مJ أ42��. م)$ ا��Cا��، V ت .����A ��_ ن أش��ء!/���� �6/��  .;6$ا �
6� ا�'�وف ا�@��C  ا��U ت���6� ا���Qs U; �/3 و�!د ش��  �� o>وو  O0�@

Q ا�Eوس��0  ا>42�ل 0/% ت �E�4(وم �CEم Rآ

  .م��	 داخQ ا���3/�
� �  . -+م!ر ��� مR ا��bوري أن ���;!ه�إس���م آ/
�ت وم@E/G�ت ���J�G ا�Q4G إس����-6� و;6
V ، �6 ت��Cه
64
!ن -�b� م)6� �� V �� ��;b!ن ت�QC ه$h ا�
�/!م� ;U ا�
�ة ا>و�% أو  �6� ن�4 ا�
�/!م�ت أآ�m مR م�ة، ا��U; OC ذ�. أن6G0أ  
� R�  .ت!J -�	 ا��@�;�ت مQm ا��/e وا�):!ص،  ;���!اD2 ا��!�� ���C ا���y@� QC�ر ا�
�  Qb;<ا Rم aت��4ض أن Vا�� �bآ�ن م�� !� %�A 	��
  .;�� �:!ن و^ ا�
��رآ� ه$ا *
�)� وم6
� ��ا. إ-��د ا�R0 Q4G ا���� ا�

�J  م����ت وأم!ر �A�ة ا>س�ة، A�ول خ/e و^ ��س�
��ع وا��4ح �� Q0/% آ �G��  .   A�ول أن V ت��Q ا�
�ض �
� مR إ��A�ج ا>42�ل �:��m مR ا�OE وا[ه�
�م،  إV  أن ��� �_���-�6� ا�6s] ���4�ر م��رت6G0+; ء�Gة 0/% ا����Cرة آ� �6 .  
�  ����2 Qb;ك و_��`ت. س���. 0/% أ��_ Rم �mأن^ ت��ف أ42��. أآ R:و� ،��Cي آ�Eت Q:�� ا�'�وف h$ه U; ا>42�ل Jم �/ا��+

�ر ا[م:�ن � .�/���مQ م�6� وA�ول م���0ت6

�  aإ�� Q��(� R� aض  _�� م��ي، وأن�
 مR أ�A أ;�اد ا���3/�أآ� �6� أن ا�

  

  !��9 ا�س���نا��'س6 وا�78!��6 �	 ا�د� �45در


!ا�a6 ا���2�ن �!�Aة- O_�� �Aأ V .��/
���0ة مR ا�)���A ا��
6� ا�(:
أو ا�����42 أو ا��و��A مQm أ;�اد   وا����� مR ا>ش��ص �
 %�A أو UCGا� ��Gء وا��
!0�ت د0� ا>س�ة وا>���U; �6�!C . م�<% ا���2�نم %�A �0ة أو��
ا��Cا�� � ت�� ��!-� ;O/2 U ا�

D�b0/% ا� Q�0ة د����
 . >ن. ت�!دت QA %/0 م��آ/. �!�Aك و� ت'R أن O/2 ا�

6� ا[س�
�ع إ��. وم��رآ�. ;g Uم��. وم��و;. ، و� ��ا;�!(:
  .. ;U ز��رة ا�O�CG أو �/��ت ا��Sجن;+;�اد ا>س�ة وا>���ء �

��2�ن، ;6� مm�لأ�A�ن� � ن مE�2� -�>هQ وا>���ء ووأ�A�ن� � ت:!��- R�-�@م Rخ��g %>��4 ا����ف 0/% م�
  �UA:!ن مR ا�
�����E� R���. ا�)4Eوت U42�ا�� �  .�/����� مJ ا�
�ض و���6� م�/!م�ت وت��-� و� ��:/!ن م@�ر �/�0

�

!0�ت ��0� وم��ن�ة م�<% ا���2�ن  �/��U ;�6� ا��<% مJ  أخ@�U3 ن4�U أو 0�مQ إ��
�U0، و;��E�� �6*!ن R0  وه)�ك أ�b� م
 ��-��6� ا��C	 ا[�b�- ن!E(
� �� ا�UCG وا>ه� مR ه$ا أن6�Gا� Jم Qم�ت  و����;!ن 0/% �2ق ا��!ا�!/�
م��آ/6� و����رآ!ن ;U ا�

  .  وا��4�ؤل

���a مJ و��:Q ا���R م@�ر �/�!ة 0)� ا�:��m مR ا>ش��ص، وا����مQ مJ م�ض خ��G تS0ا���)�� و aم����ات U; �'(ا���� ���� ا� Q
e��ة ون'�ت. �9م!ر  . ا����Eا� U; .أو�!��ت ��yت� �  و� تU; �:4 م�)% �A�ت. و

 UCGا� ��Gأ;�اد ا� Rم �Aوا Q:�)ت�>�

:)!ا مR ا[�0)�ء -. )  O�C2 أورام، O�C2 ��اح، م�� %�Aو ،.�S0 %/0 ا[ش�اف U; دور 


:)!ا مR ت���� أ;S0 Qbج �.����� وم�)!�� %�A UE@ل و<�. ا�!A م�ت!/�
 . �� �$�. 0/�. أن ت:!ن ��د� م�6� ود��� ;U  ا�
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  ح��&# ا�����5

 ،�d0/�. أ��م ���ة وأخ�ى س� �
ا��E�ة مJ م�ض ا���2�ن � �:!ن مR أآ�C ا����E�ت ا��U 0/�. م!ا�6�6�، وخSل ;��ة �S0. س!ف ت
و�:R ا����� مR ا�)���R مR م�ض .  ن�6�ء مR ا��Sج ت:!ن ه)�ك ;E!��ت دور�� و� ت�+رج م���0ك *�ن�� -�R ا>مQ وا��/eو-�� ا[

6� م�R��!y وأن ��!دوا إ�% م
�رس� �A�ت6� ا�U; ����CG أس�ع و^ م
:R، مQm ا[ه�
�م �ا���2�ن و��وا أنa مR ا�
��4 أن ��C!ا أن4

/!ن خ�رج ا�
)`ل، ;{ن آ)^ V ز�^ تE^ -��ون ا�
)`ل ور0��� ا>2�� R�$/و�  ،�6�� إ�% ن4!س6Cا� Qت�خ U4�ل وا����م -��)��2�ت ا��

.�. ا��Sج ;����وج إ�% ا��
Q:�� U3`� Q:�- Q تU; ���y ا��! ا���م �/�E�ة ا��!م�� مJ ا>خ$ -��R ا[C�0�را[��0ال  و�0م إره�ق ن4
��C2 Q:�-  Q
� ا��!دة إ�% ا��* RؤكومSم`; ،�
��G�ع -�� إن�6�ء ا��Sج -�� أم�ا م6
�ر ا� U U;  م@�ر �bأ� ��  ��:/!ن ه Q
ا��

ص��:�ت� وز�,Lت� �B ال��9 و���� ال��9 آ�	�ا ه( أب�1ل ال��ح�� ا6ولV �' ال��Kب� ال:��,�، ز�,��� �B ال��9 ". د0� م�)!ي �.
 Zأ�� ب ��� آ�	2 أول �' ��ف ب,����"(وه� أ+���,� إ�3��3( 

 

  
�2 أ�5اض ا�س���ن0ح���ت ا�/�> ا�!;/� ;�   
  'ح���ت ا�  ا��!�  ?�ع ا�س���ن


C:�ا�:�V/� �E; D �!��     س�2�ن ا���3  
�����
   س)� ;
� ;!ق50  س�2�ن ا>م��ء ا�y/�'� وا�

  
إذا آ�ن ه)�ك 
 U/3�0 ت�ر��

�O ا��Cء �;Rم 
  سR مC:�ة

 م�ة  آQ س)� ;�E �!�!د دم ;U ا��Cاز �

    س)!ات9�5م��ء م�ة  آQ  (sigmoidoscopy)س�)U  � ت)'�أو  �
�9م��ء س�)�E; U �!�!د دم ;U ا��Cاز آQ س)� وت)'�� أو  �

)(sigmoidoscopy  م�ة  Q( س)!ات5آ Qb;<ه$ا ه! ا(  
�  Qا>ش�� م�ة آ ^E6� ت@E;ر�!م و�C��- 9م��ء� R�!/س)!ات5ت   
  س)!ات10 ت)'�� �9م��ء ا�y/�'� م�ة آQ أو �

�   
  ;�E ذات�m/� Uي   س)� ;
� ;!ق18

35-40  
  

R��(س Qم�ة آ UC2 �E;ة و�Aم�ة وا U;م�م!_�ا   

40-50  �(�  م�م!_�ا;U م�ة آQ س)��R و;UC2 �E م�ة آQ ا�

  ا��mيس�2�ن 

  � م�م!_�ا;U و;UC2 �E م�ة آQ س)   ;
� ;!ق50
�Aق35  س�2�ن ا��!; �
;   UC2 �E;  

� م�ة م�e(0 �E ا��   س)�20-25A ة�Aا���4ة وا h$ل هSخ  �Aا�� e(0 س�2�ن  


� ;!ق30;    Qس)!ات5-3م�ة آ   
  D�:/� �E; ��!� V ا�
C:�    س�2�ن ا�
m�ن�
�/�  ;UC2 �E و;�E ذاتU    س�2�ن ا�

  س�2�ن ا��Cوس��ت
  


� ;!ق50;  

  
UC2 �E; دم  و �E;PSA 

  D�:/� �E; ��!� V ا�
C:�    س�2�ن ا��م
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�س ا	������ت��  

� ا[ن��ن مR ا����� مR ا���S� ا��U  ت���-U; a ت�آ�6�C� ر_� إخ�U; �6;S وs�643�، وآQ خ/��  :ا	����ن���:!ن �
أ*)�ء �A�ة ا[ن��ن، -�	 و.  ��� v4A ا���آ��C ا>س�س�� �/�/�� وخ@�3@6�ة، و;U ه$h ا�)!اةت�+�D مS_ Rف خ�ر�U ون!ا

� R:و� ،U��C2دوري و Q:�- ت!
� ت�Q/E وت���  -��!�	 ه$ا ا�)�� ;U ا���S� -���:�*� وا[ن���م خ�S� ا����!م ا�
Rن'�م م�� e;و . aأن Vه�، ;وإ!
� ;U ن:Eا���رة 0/% ا�� ��Sا�� h$ن ت��4 ه��A<ا 	�- U;� أ�C-U3م ا���!ا��ه! م� و �[ن�

��2�ن���!رم ا���C] أو -���ف -� . �
  .`اتa و�2ق a�S0وه)�ك أن!اع ���0ة مR ا���2�ن و�:Q ن!ع أ�0ا<a وم

  
�ي�����ل آ��إ��	  (mastectomy) :] ��Aا�� ��/
إ<�;� إ�% ا���� ا�/�
4�و�� ��mي اآ�مQ  س�d@�ل0

  تE^ ا[-�
  
�ي�����ل *()�إ��	 (lumpectomy) :  ��Aا�� ��/
�`ء مR ا�)��� ا�
��E وا���C] س�d@�ل ا�!رم [0

� إس�d@�ل  ،-a ، مJ ا�
E�;'� 0/% �`ء آ��C مR ن��� ا��mي�� �  ا���� ا�/�
4�و�� تE^ ا[-�-�	  و
  
�يإ�0
/��   (reconstruction):�3دة 0/�ء ا	] ��Aي ��ا�m0�دة -)�ء ا��  و;�6� -�� ا[س�d@�ل ا�:/�m/� Uيت�


�/�� -��!م ��)�Q أخ@�U3 ا���ا�A ا����أو -!اس�G إ�% م:�ن ا��mي ا�$ي ت� إس�a��@d  ن��� مR م!<g Jخ� ;U ا�
أخ@�U3 ا>ورام و و��O 0/% ا����ة م)��� ا�
!<!ع مJ ا�O�CG ا���اح .ع *�ي إ�U0�(G مR م�دة ا���/�:!نزر

��/�
�  .ا���2�ن�� وO�C2 ا���ا�A ا��
 

�درذات م�4!ل !ي  ��� -!اس�G أدو�� :ا	>;��ويا	89ج  ��� ت�م�� ا���S�و 0/% ا�!�!ل إ�% �
�J أنE�ء ا�
�ا���2�ن�� ا�
!�!دة ;U ا��� .��Aا��  .و�
:R أن ��G% ا��Sج QC أو -�� ا��
/�� ا�

 
 �/�b�ء 0/% ا���S� ا���2�ن�� أو ��� -{س���ام آ
�� مR ا>ش�� وت!��66� إ�% ا�
)�e2 ا�
@�-� : ج �0?<9=89ا	

� ا�!رم�A ��y@�� .   
 

�@�تا	89ج 0�A	� : �Gج -!اسSا�� ��� !
مQm  -�	 أن!اع ا���2�ن 0!دة أو م)J ا��6م!ن�ت ���dGC أو وD ن
    . س�2�ن ا��mي أو ا��Cوس��ت

 
  O�C2 م��@� ;U م��ل ا>م�اض ا���2�ن�� ا��U ت�)% -�Sج ا>ورام ا��F;G� :�m�C اEورام

  
�Hا�I���ي 9>?�0= (�ا���)�� و�
:R مR خ6�S� م�E;  �'AS ��@!�� ا��mي -�>ش��): �J��K ا	

  م�اA/6� ا>و�%;U _�� ا�����CG ا����yات 
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  ���در ل�������ت 

  :ب�t �' ��اA�  ال������ت ��V  اH	��	2 �' ال\���ن

• www.breastcare.org 

• www.bci.org.au 

• (for health professionals )www.bco.org 

• http://breastcancer about.com 

• www.cancerbacup.org.uk 

• www.breastcancercare.org.uk 

• www.youngsurvival.org 

• www.nbcam.org 

 

  :ال��ا3�

"Taking time," NIH, NCI 1997 

"When someone in your family has cancer," NIH, NCI 1990 

"Ten stories one journey, surviving breast cancer", 2000,   Susan G. Komen, Breast Cancer Foundation 

“Talking to children when an adult has cancer”, 2004, Macmillan cancer relief 
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�� أص��Aء ال���t ال`,��,��
��� �A ��_ ��E:!م�� ت�)% -@�E ا�
�أة وت��م : ال:�س/3�  

  .ل�)X; ال�0)� �' أ��اض و����ن ال��ي) ال�����Sا�B ( ب��86�ت���� ل���ي

  m�B �0)� ل�)X; �' ��ض ت�gA ال��dم

��ال,�  ��ض�ات ال��:,

� ال�Xوق ل��( ��ضV ����ن ال��ي 2000أس�^ 0�م ���K� ي وت�6ف�m2�ن ا���� س��ات م@�-�ت -bوت ، 

�ض - R6�-�ت���� إ� ���0 ����ات أخ���ت ت�
��ن�ة ا�)4��� وا[��

!�0 إ�% ت���� ا��0� وا��
  .ا���2�نا�

  

  

  

  

  

 

  
  
 

 

 www.pfsjerusalem.org: ال��A� اHل)��و	�

  pfsjer@yahoo.com:ال���0 اHل)��و	�
  
 

 

  

  

  ب��( �'

 

��� إ�A'س�را&#  ا��ط  ا�(�&'6 ا�!س��د �"�7B� 
  ا�4ح�� 

6277990 ����)02( 
 

   ا�4ح��K5 �;�?K ا���J*K��5د5(� �# 
��ت ا�����7ت K5 ا�!�ض�L�!وا� 

  


